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 اللغةُ العربيةُ: ال َتْحِقَرنَّ َصغيًرا في ُمخاَصَمٍة       إِنَّ الَبعــوَضَة ُتْدمي ُمـْقـلَـَة اْلََســِد

تتفرُع العلوُم الحياتيةُ التي تُعنى بدراسِة الكائناِت الحيِة فروًعا عدةً، وعلُم األحياِء الدقيقِة أحُد فروِعها.

  أبحُث في ما يختصُّ بِه علُم األحياِء الدقيقِة، ثمَّ أشرُح ذلَك ألحِد أفراِد أسرتي.
، ُمسبِّبًا مشكالٍت كبيرةً لإلنساِن، االسُم العلميُّ لهذا الفيروِس هَو )سارس كوف - 2(،  ينتشُر في العالَِم اآلَن فيروٌس )كائٌن دقيٌق( مستجدٌّ

وهَو مسبُّب مرِض الفيروِس التاجيِّ 2019 )كوفيد - 19(.

  أتحدُث باللغِة العربيِة عْن مرِض فيروِس كورونا )كوفيد - 19( المستجدِّ مْن )3 - 4( دقائَق، موظِّفًا ما أعرفُهُ مْن معلوماٍت عِن 
المرِض، ومبيِّنًا أفكاري وتجربتي مَع اإلجراءاِت الصحيِة لمعلمي أْو ألسرتي، مستعينًا بالكلماِت اآلتيِة:

عِر في بدايِة هذا النشاِط ومرِض )كوفيد - 19(؟ أخبُر معلمي أْو أحَد زمالئي بإجابتي.   أفكُر: ما العالقةُ بيَن بيِت الشِّ

أمسُح الرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متصاًل باإلنترنت؛ لالطالِع على ما يأتي:

تعليماٌت صوتيةٌ ومرئيةٌ ترشُدني في أثناِء تأديِة األنشطِة.	 
أمثلةٌ على األنشطِة المنجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيةٌ تزوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التعلِم.	 
معلوماٌت عامةٌ عْن مرِض )كوفيد - 19(.	 

: التاسُع الصفُّ
نشاُط )1(: مشكلٌة عالميٌة

اسُم الطالِبالتاريُخ:الرياضياُتاللغُة اإلنجليزيُةالعلوُم الحياتيُةاللغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

، موظِّفًا 	  أتحدَث باللغِة العربيِة )3 - 4( دقائَق عْن مرِض فيروِس كورونا )كوفيد - 19( المستجدِّ
معارفي وخبراتي الخاّصة عِن المرِض.

أتعرَف فروَع العلوِم الحياتيِة المختلفةَ والمجاالِت التي يبحُث فيها كلُّ فرٍع.	 
، موظِّفًا مفرداِت 	  أعدَّ ملفَّ حقائَق باللغِة اإلنجليزيِة عْن مرِض فيروِس كورونا )كوفيد - 19( المستجدِّ

اللغِة اإلنجليزيِة وتراكيبَها المختلفةَ.
أوظَف الفرَق بيَن مربعيِن وتحليلهُ في إيجاِد الفرِق بيَن مساحتي منطقتيِن مربعتي الشكِل.	 

أحتاُج إلى: قلِم رصاٍص وورقٍة جانبيٍة ودفتٍر.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي

























جسور التعلم
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عالميٌّنظافةٌ ُمْعٍد لقاٌحتباعٌد جسديٌّ

أعراٌض فيروُس كورونامرٌضجائحةٌ
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 العلوُم الحياتيةُ: العلوُم الحياتيةُ وفروُعها

تقسُم العلوُم مباحَث مختلفةً يدرُسها الطلبةُ بصورٍة منفصلٍة في الصفِّ التاسِع.

   أفكُر في موضوعاِت العلوِم التي درستُها في الصفوِف السابقِة، وأكتُب قائمةً في دفتري بموضوعاِت العلوِم التي درستُها في المدرسِة، 
طُ حوَل الموضوعاِت المتعلقِة بالعلوِم الحياتيِة. ثمَّ أحوِّ

مثاٌل:             الوراثةُ       العناصُر والمركباُت        الصخوُر       المغناطيسيةُ       السالسُل الغذائيةُ       الكهرباُء

للعلوِم الحياتيِة فروٌع عدةٌ. أرسُم شجرةً تبيُّن بعَض هِذِه الفروِع، مستعينًا بما تختصُّ بِه في األشكاِل أدناهُ. 

مثاٌل: علُم الحيواِن: دراسةُ الحيواناِت.

أعرُض شجرةَ فروِع العلوِم الحياتيِة على أحِد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي.

  أنظُر إلى الصوِر الدالِة على بعِض فروِع العلوِم الحياتيِة في ما يأتي، وأسمي الفرَع الذي تعبُّر عنهُ كلٌّ منها. أبحُث عْن أحِد هذِه 
التي  المعلوماِت  الذي استقيُت منهُ  المصدَر  أفراِد أسرتي، ذاكًرا  أْو أحِد  الحياِة ألحِد زمالئي  أبرَز تطبيقاتِِه في  الفروِع، وألّخُص 

حصلُت عليها.

Fact File :ُاللغةُ اإلنجليزية 

  A. Think about your speech about )COVID-19( disease, and what information you know about 
COVID-19 virus.

 B. Read the words below, and then find their meaning in a dictionary. Which words are the same in 
usage in both English and Arabic? Tell a family member or a friend.
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دراسةُ الحيواناِت

دراسةُ التركيِب 
والوظائِف والعملياِت 
التي تحدُث في الخاليا

دراسةُ النباتاِت

يبحُث في الصفاِت 
الوراثيِة في 
الكائناِت الحيِة

يبحُث في مجموعاِت 
الكائناِت الحيِة وبيئاتِها

يبحُث في تطبيقاِت 
الحاسوِب في 
العلوِم الحياتيِة

ُ ية
يات

لح
ُم ا

لو
الع

علُم الحيواِن
دراسةُ الحيواناِت
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  Make a list in your notebook. 

  C. Write a simple fact file about COVID-19 virus in your notebook. Use the template and the words 
above. Don’t forget to add a picture.

  D. World Health Organization classified Covid-19 as a pandemic, explain why.

 الرياضياُت: السالمةُ أواًل

، تتمثُل بإعادِة تصميِم  أطلَق طلبةُ إحدى المدارِس مبادرةً استجابةً للتعليماِت المتعلقِة بجائحِة مرِض فيروِس كورونا )كوفيد - 19( المستجدِّ
. قُّسمِت الساحةُ مربعاٍت متساويةَ المساحِة كما  ساحِة مدرستِهْم مربعِة الشكِل، وفقًا للتعليماِت المدرسيِة الجديدِة الخاصِة بالتباعِد الجسديِّ
في  الشكِل اآلتي. يُسمُح لطالٍب واحٍد فقْط بالجلوِس في المربِع األخضِر؛ لالستمتاِع بوجبٍة خفيفٍة في أثناِء وقِت االستراحِة، وال يُسمُح لهُ 

بالجلوِس في المربعاِت الحمراِء وفقًا للتعليماِت الجديدِة.

إذا كاَن طوُل ضلِع كلِّ مربٍع مَن المربعاِت الملونِة هَو )س( وطوُل ساحِة المدرسِة هَو )ص(،. 1
أجُد مساحةَ ساحِة المدرسِة بداللِة )ص( ومساحةَ المربِع الملوِن بداللِة )س(.

أجُد المساحةَ ذاَت اللوِن األخضِر كاملةً بداللِة )س(. . 2

أجُد المساحةَ التي يجُب أْن تبقى فارغةً في ساحِة المدرسِة )المساحةُ ذاُت اللوِن األحمِر(،. 3
مستعماًل الفرَق بيَن مربعين بداللِة )ص( و)س(، ثمَّ أجُدها بداللِة )س(. 

يوجُد في المدرسِة أربُع ساحاٍت مربعِة الشكِل، طوُل ضلِع كلٍّ منها هَو )ص(، قُّسمْت بصورٍة مشابهٍة، أحلُل الفْرَق بيَن مساحِة ساحاِت . 4
المدرسِة الكليِة، والمساحِة ذاِت اللوِن األخضِر فيها بداللِة )ص( و)س(.

أنشطةٌ إضافيةٌ:

اللغةُ العربيةُ والعلوُم الحياتيةُ: أكتُب مقالةً تصُف أهميةَ العلوِم الحياتيِة، وكيَف يمكُن لعلماِء العلوِم الحياتيِة المساعدةُ على القضاِء على 
)كوفيد - 19(.

الرياضياُت: أقترُح مَع زميلي فكرةً مستعماًل فيها الفْرَق بيَن مربعيِن؛ لتحقيِق التباعِد الجسديِّ في الحيِّ الذي أعيُش فيِه؛ استجابةً للتعليماِت 
المتعلقِة بجائحِة )كوفيد - 19( وأنفُذها.

أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:
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hygienecough smellfevervirus

sick tastecoronaviruspandemic

FACT FILE FOR THE VIRUS

What is my name?

Where can I be found?

What am I?

What do I do?

How do I affect people?

How can you stop me?

س

ص
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

اللّغةُ العربيّةُ: يتعلُم طفلي توظيَف خبراتِِه ومعارفِِه في التعبيِر عْن تجربتِِه شفويًّا. سيساعُدهُ هذا النشاطُ على ممارسِة ذلَك.

العلوُم الحياتيةُ: يتعرُف طفلي فروَع العلوِم الحياتيِة المختلفةَ والمجاالِت التي يختصُّ بها كلُّ فرٍع. سيعزُز ذلَك فهَمهُ فرَع األحياِء الدقيقِة 
. وأهميتَهُ في مقاومِة فيروِس كورونا المستجدِّ

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يستعمُل نتائَج بحثِِه عْن فيروِس كورونا في إعداِد ملفِّ حقائَق حوَل الفيروِس. يعزُز هذا النشاطُ مهاراِت الطالِب البحثيةَ.

الّرياضيّاُت: يجُد طفلي الفرَق بيَن مربعيِن ويحللُهُ، ويوظُف ما تعلَمهُ سابقًا عِن المقاديِر الجبريِة.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النشاِط:
سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر. يمكنُهُ الوصوُل إلى التعليماِت الصوتيِة بالرمِز سريِع االستجابِة.

  اللغةُ العربيةُ: ال تَْحقَِرنَّ َصغيًرا في ُمخاَصَمٍة       إِنَّ البَعــوَضةَ تُْدمي ُمـْقـلَـةَ اْلََســِد

ببعِض المفرداِت واألفكاِر  الطريقةُ: يحتاُج طفلي في حياتِِه اليوميِة إلى التعبيِر عْن أفكاِرِه ومشاعِرِه، أستمُع إليِه باهتماٍم وأساعُدهُ 
الداعمِة.

  العلوُم الحياتيةُ: العلوُم الحياتيةُ وفروُعها

الطريقةُ: يُِعدُّ طفلي قائمةَ موضوعاِت العلوِم التي درَسها في المدرسِة قبَل الصفِّ التاسِع، ويُبيُّن الموضوعاِت المتعلقةَ بالعلوِم الحياتيِة. 
أطلُع على هِذِه القائمِة، ويمكنُني مساعدتُهُ على تذكِر بعِضها. 

يرسُم طفلي شجرةً تبيُّن بعَض فروِع العلوِم الحياتيِة. أنظُر إلى مخطِط الشجرِة التي أعدَّها، وأستمُع باهتماٍم إلى وصفِِه فروَع العلوِم 
الحياتيِة التي تمثلُها أغصاُن الشجرِة.

هُ طفلي إلى البحِث في  يُِعدُّ طفلي ملخًصا لتطبيقاِت أحِد فروِع العلوِم الحياتيِة، مستنًدا إلى نتائِج بحثِِه في مصادِر المعرفِة المتاحِة. أوجِّ
مصادِر المعرفِة الموثوقِة، وتوثيِق المصدِر الذي استقى منهُ معلوماتِِه.

Fact File :ُاللغةُ اإلنجليزية  

الطريقةُ: أطلُع على قائمِة الكلماِت اإلنجليزيِة حوَل )كوفيد - 19(، وأستمُع إليِه وهَو يقرأُ قائمةَ الكلماِت الرئيسِة باللغِة اإلنجليزيِة، ثمَّ 
أستعرُض مع طفلي ملفَّ الحقائِق الذي كتبَهُ.

  الرياضياُت: السالمةُ أواًل

الطريقةُ: أسأُل طفلي عْن مواقَف أخرى قْد يحتاُج فيها إلى حساِب الفْرِق بيَن مساحتيِن مربعتي الشكِل إحداهما داخَل األخرى.
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